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Lag
om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005) 17 och 25 d §, så-

dana de lyder, 17 § i lag 877/2011 och 25 d § i lag 1229/2013, samt
fogas till lagen nya 17 a–17 d § som följer:

17 §

Tystnadsplikt

Tjänstemän som hör till Gränsbevakningsväsendets personal får inte röja uppgifter som
avslöjar identiteten hos en person som har lämnat information konfidentiellt, om röjandet
av informationen kan äventyra den persons säkerhet som gett uppgifterna eller en närstå-
ende persons säkerhet. Tystnadsplikten gäller också när röjandet av uppgifterna om iden-
titeten kan äventyra pågående eller framtida inhämtande av information.

Bestämmelser om tystnadsplikten för tjänstemän som hör till Gränsbevakningsväsen-
dets personal finns förutom i denna lag även i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999) och annanstans i lag. Samma tystnadsplikt gäller för den som i ar-
betsavtalsförhållande till Gränsbevakningsväsendet eller på grundval av ett uppdragsavtal
har fått kännedom om Gränsbevakningsväsendets sekretessbelagda uppgifter.

Tystnadsplikten gäller också efter det att uppdragsavtalet eller anställningsförhållandet
hos Gränsbevakningsväsendet har upphört.

17 a §

Utlämnande av uppgifter trots tystnadsplikt

Tystnadsplikten för tjänstemän som hör till Gränsbevakningsväsendets personal och
andra som avses i 17 § 2 mom. hindrar inte att information lämnas ut till myndigheter och
sammanslutningar som sköter offentliga uppdrag och som på grund av sina lagstadgade
uppgifter behöver information om omständigheter som annars är sekretessbelagda eller
om en persons tillförlitlighet eller lämplighet för ett uppdrag. För utlämnande av informa-
tion som behövs för att kontrollera tillförlitligheten hos en person som söker sig till eller
har en ur säkerhetssynpunkt viktig uppgift gäller vad som särskilt föreskrivs i lag.

Tystnadsplikten enligt 17 § 2 mom. hindrar inte röjande av information som i enskilda
fall av vägande skäl behövs för att förhindra en händelse som äventyrar liv eller hälsa eller
ett brott som riktar sig mot friheten eller för att förhindra betydande skada på miljön eller
betydande egendoms- eller förmögenhetsskada eller för att trygga statens säkerhet.
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17 b §

Tystnadsrätt

De som hör till Gränsbevakningsväsendets personal är inte skyldiga att röja information
om identiteten hos en person av vilken de i sitt anställningsförhållande har fått konfiden-
tiell information och inte heller om sekretessbelagda taktiska eller tekniska metoder.

Bestämmelser om skyldigheten att i vissa fall hemlighålla uppgifter och metoder som
avses i 1 mom. finns i 17 § 1 mom. i denna lag och i 24 § 1mom. 5 punkten i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet.

17 c §

Skyldighet att röja uppgifter under en rättegång

En domstol kan bestämma att information som avses i 17 § 1 mom. eller 17 b § 1 mom.
ska röjas, om utelämnad information kan medföra en kränkning av en parts rätt att försvara
sig på behörigt sätt eller på annat sätt bevaka sin rätt under rättegången. För ett förordnan-
de att röja information krävs dessutom att åklagaren utför åtal för ett brott för vilket det
strängaste föreskrivna straffet är fängelse i minst sex år eller för försök eller medverkan
till ett sådant brott. Domstolen får inte ens då bestämma att identiteten hos den person som
lämnat ut information konfidentiellt ska avslöjas, om det är uppenbart att dennes eller för
denne närstående personers säkerhet därmed allvarligt skulle äventyras.

17 d §

Skyldighet att röja uppgifter under en brottsutredning

De som hör till Gränsbevakningsväsendets personal är trots sin tystnadsplikt eller tyst-
nadsrätt skyldiga att röja sådan information enligt 17 § 1 mom. och 17 b § 1 mom. som är
nödvändig för bedömning av förutsättningarna för att inleda förundersökning, om det
finns grundad anledning att anta att den som konfidentiellt lämnat uppgifter har gjort sig
skyldig till brott genom att lämna uppgifterna.

De som hör till Gränsbevakningsväsendets personal är skyldiga att röja information
som avses i 1 mom. också för utredningen i ett ärende där förundersökning har inletts, om
det finns grundad anledning att misstänka att den som konfidentiellt lämnat uppgifter har
gjort sig skyldig till brott genom att lämna uppgifterna.

Om en person som hör till Gränsbevakningsväsendets personal vägrar röja information
enligt 1 eller 2 mom., kan domstolen på yrkande av en anhållningsberättigad tjänsteman
bestämma att informationen ska lämnas till den som framställt yrkandet, om det inte finns
någon laglig grund för vägran. Domstolen kan likaså på yrkande av en målsägande be-
stämma att en person som hör till Gränsbevakningsväsendets personal ska lämna ut infor-
mation om identiteten hos en person som konfidentiellt lämnat information till Gränsbe-
vakningsväsendet, om det är nödvändigt för att säkerställa målsägandens åtalsrätt enligt
1 kap. 14 § i lagen om rättegång i brottmål (689/1997). Vid behandlingen av ett ärende
som avses i detta moment iakttas bestämmelserna om vittnesförhör inför domstol i 7 kap.
9 § i förundersökningslagen (805/2011).

När domstolen överväger att ge ett förordnande som avses i 3 mom. ska den pröva om
skyldigheten att röja information kan äventyra statens säkerhet, någons liv eller hälsa eller
pågående inhämtande av information och hur motiverat det å andra sidan är att informa-
tionen röjs med beaktande av brottsmisstankens art och målsägandens rätt att på behörigt
sätt bevaka sin rätt vid rättegång.

Ärenden som gäller skyldighet att röja information ska behandlas vid den tingsrätt där
det lämpligen kan ske. Den som framställt begäran om röjande av informationen och den
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som vägrat röja den ska vara närvarande vid handläggningen. Vid handläggningen är
tingsrätten domför även med ordföranden ensam.

25 d §

Studerandes tystnadsplikt och tystnadsrätt

Bestämmelserna i 17 och 17 a–17 d § tillämpas även när det gäller tystnadsplikt och
tystnadsrätt för de studerande vid Gräns- och sjöbevakningsskolan.

————
Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.

Helsingfors den 30 januari 2018
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